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األثر الجمالى لتوظيف الخط العربى فى تصميم األسطح الخزفية 

 عبذالحميذ عامر عبذ العزيز/ د.م.أ

 ستاذ الخزف المساعدأ

: ممخص البحث 

        يتناول البحث  دراسة األثر الجمالى لتوظيف مجموعة من الخطوط العربية فى التصميمات الخزفية الفنية ،وقد تمت التجربة 
 لطمبة البكالوريوس ومادة تصميمات وتطبيقات الخزف 2عمى مجموعة من الطالب بقسم التربية الفنية بجامعة طيبة فى مادة خزف 

لمرحمة الماجستير، وتتمثل أىمية البحث فى أنو يقدم عددًا من الحمول التصميمية اليسيرة والفعالة أمام المصمم الناشئ وطالب التصميم 
خاصة مع مشكمة نقص الخبرة فى مجال التصميم الخزفى وطريق التشكيل  وطرق الزخرفة عمى األجسام الطينية والمحروقة ، حيث 

 .يقدم الخط العربى جماليات جديدة إلى المنتج الخزفى يمكن استخداميا لالرتقاء باألعمال الفنية والعممية التصميمية

The Aesthetic Effect of Using Arabic Calligraphy in Designing Ceramic Surfaces 

Abstract: 
This paper aims to study the aesthetic impact of using some of Arabic Calligraphic phonts in ceramic 
artwaredesigns . It represents an experiment on undergraduate and Master studentsinTaibah 
University in AlmadinahAlmonawwarah KSA 
     The importance of this subject is cleared and verified in how it provides an easy and effective 
source of design solutions in front of the starting designers and design students ,specially with the 
lack of experience in the field of ceramic design , forming methods , and decorations on clay and 
fired bodies. 
Arabic lettering and Calligraphy offers new aesthetics to the ceramic product that could be used to 
enhance artwares and the design process 

: مقدمة

     اعتمد الفن اإلسالمي في نشأتو األولى عمى فنون األمم التي سبقتو ، قبل أن يؤثر ىو اآلخر في فنون الغرب سواء عن طريق 
السمم بالتجارة وحركة الحجيج إلى بيت المقدس أو عن طريق الحروب الصميبية ، أو عن طريق آخر ىو ىدايا الخمفاء والسالطين إلى 
مموك أوروبا وأمرائيا في المناسبات المختمفة ، والخط العربى لو مكانة عظيمة وميمة فى التراث والحضارة اإلنسانية ويحتل موقعًا بارزًا 

وسط الفنون االسالمية ، وقد كان اول مظير من مظاىر الفن التى  عنى بيا األعراب بعد إسالميم ىو تجميل الخط العربى ،حيث 
 عني المسممون بالكممة سواء المنطوقة أو المكتوبة ، وكما عنوا بتجويد آيات القرآن الكريم امتد ىذا االىتمام إلى أساليب الكتابة وتجويد 
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الخط وزخرفتو، وكان الدافع الديني ىو العامل الرئيس الذي حفظ لمخط العربي موقع الصدارة بين جميع فنون العالم اإلسالمي باستثناء 
  ، وتعزى المكانة الخاصة لمخط العربي في الفن اإلسالمي إلى ارتباطو بشكل خاص بالنص القرآني ، سواء من حيث كونو 1فن العمارة 

كالم اهلل تعالى لنبيو وصفيو سيدنا محمد صمي اهلل عميو وسمم ، أو من حيث الجماليات الخالصة لمقرآن الكريم ، وال تزال كممات القرآن 
 2.الكريم مصدرًا الستميام فناني الخط والزخرفة والخزف حتى اليوم 

  وتعد منتجات فن الخزف اإلسالمي من أجمل منتجات الفن اإلسالمي كافة ، حيث وصل الخزافون المسممون إلى آفاق تجاوزت 
غيرىم سواء من حيث التصميم أو من حيث التقنية ، وقدمت الكتابات العربية بأنواع الخطوط المختمفة إسيامات رائعة في زخرفة 

برازىا  . المنتجات الخزفية وتشكيل أسطحيا ، وتفوق الخزاف المسمم في تطوير تقنياتو لخدمة تمك التشكيالت وا 

      إن مجال فن الخزف في العالم العربي واإلسالمي ىو أحد المجاالت التي الزالت حتى اليوم تحقق إنجازات عالمية ، والزال 
لمخزف اإلسالمي السبق في العديد من المحافل الدولية ، وتقدم كميات الفنون التطبيقية والفنون الجميمة والتربية الفنية طالبًا مؤىمين 

لحمل مسئولية رفع راية الخزف اإلسالمي في العالم بأسره ، وعمى الميتمين بمجال تدريس الخزف في تمك الكميات تقديم االطروحات 
المناسبة لتييئة الطالب لحمل تمك المسئولية واإليفاء بحق ذلك اإلرث الثقافي القيم والميم؛ ولذا أقدم ىذا البحث لعمو يكون إسيامًا في 

مجال تدريس الخزف لطمبة الخزف والمبتدئين بتقديم تجربتي مع طمبة الخزف بقسم التربية الفنية في جامعة طيبة بالمدينة المنورة ، 
حيث تمثمت التجربة في االستميام من معين الخط العربي ذي الجماليات العالية في تشكيل األسطح لمجموعة من البالطات والمجسمات 

. الخزفية 

: هدف البحث 

  ييدف البحث إلى توظيف جماليات الخط العربي والكتابات العربية لمساعدة طمبة الخزف والمبتدئين عمى استميام األفكار التصميمية 
. عالية القيمة الجمالية والتعبيرية لمتشكيل عمى األسطح الخزفية 

: أهمية البحث 

 تواجو طالب الخزف مشكمة كبيرة أثناء اختياره لمتصميم المناسب لمتشكيل عمى األسطح الخزفية، نتيجة لقمة الخبرة وصعوبة التحكم في 
أدواتو في بداية تعاممو مع مجال تشكيل الخزف ، وبينما قدم الفن اإلسالمي نماذجًا مبيرة في تاريخ فن الخزف تم فييا توظيف الكتابات 

العربية في تشكيل األسطح فيرى الباحث أنو من األىمية بمكان أن يتم اإلفادة من تمك األمثمة لمساعدة طمبة الخزف والمبتدئين عمى 
. تقديم الحمول التشكيمية الجمالية لؤلسطح الخزفية 

 :مشكمة البحث 

 :يمكن صياغة مشكمة البحث في التساؤالت التالية 

كيف يمكن لطالب الخزف أو المبتدئ أن يحقق أعمى إفادة من خالل توظيف الكتابات العربية عمى األسطح والمجسمات  .1
 الخزفية ؟

                                                           
1
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2
Islam : Art & Culture , Edited by : Markus Hattstein& Peter Delius , The American University in Cairo Press , 2004 , p. 574 
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كيف يمكن توظيف جماليات الخط العربي بأنواعو المختمفة لزيادة جماليات السطح الخزفي سواء كان بالطات أو مجسمات  .2
 خزفية ؟

 ما ىي أنسب طرق التشكيل لؤلسطح الخزفية والتي تحقق أعمى الجماليات لمكتابات عمى المسطحات الخزفية ؟ .3
 كيف تتنوع التأثيرات الناشئة عن سقوط الضوء عمى المجسم أو المسطح الخزفي بتغير تقنيات تشكيل الكتابات عمى األسطح ؟ .4

: فروض البحث 

: يفترض البحث ما يمي 

كتابات الخط العربي ىي المصدر األكثر أىمية لطالب الخزف أو المبتدئ الستميام التكوينات الجمالية لتشكيميا عمى أسطح  .1
 .الخزف 

تختمف اعتبارات اختيار الخط المستخدم لمنص الكتابي تبعًا لتقنية التشكيل عمى السطح الخزفي، فما ىو مناسب لمبارز أوالغائر  .2
 .عمى سبيل المثال ربما ال يكون مناسبًا لمفسيفساء 

: حدود البحث 

يتمخص الحد الموضوعي لمبحث في إلقاء الضوء عمى األثر الجمالي لتوظيف الخط العربي فى تصميم األسطح الخزفية عمى مجموعة 
تصميمات وتطبيقات )فى مرحمة البكالريوس ومادة  (2 وخزف 1خزف )من طالب قسم التربية الفنية بكمية التربية جامعة طيبة فى مادة 

 .فى مرحمة الماجستير  (الخزف 

: منهج البحث 

     يتبع البحث المنيج التجريبي حيث يقوم مجموعة من الطالب بتوظيف الخط العربى فى عمل تصميمات تصمح لعمل البالطات 
الخزفية وأخرى تصمح لممجسمات الخزفية ، واختيار طريقة التشكيل المناسبة  ثم حرقيا وطالئيا بالطالء الزجاجى أو بالبطانات أو 

 .بدونيما ، ثم معرفة األثر الجمالى الناتج من توظيف الخط العربى عمى األسطح الخزفية 

: تطور الزخارف والكتابات في فن الخزف اإلسالمي 

      توصل الخزافون المسممون إلى ابتكار تقنيات جديدة في الخزف في القرنين الثالث والرابع اليجريين التاسع والعاشر الميالديين ، 
سواء بطريقة الحز أو بالضغط عمى العجينة لتكوين بعض الزخارف البارزة ، كما استخدمت طريقة الرسم تحت الطالء الزجاجى  بمون 
واحد أو بألوان عديدة، وكل تمك التقنيات نافس بيا الخزف اإلسالمي معممو الرئيسي وىو الخزف المستورد من الصين والذي استقدمو 
الخمفاء العباسيون ، فأجاد الخزافون تقميده لدرجة يصعب بيا التمييز بينيما ، وينسب إلى العصر العباسي العديد من األواني الخزفية 
بزخارف بارزة ومحفورة عمى ىيئة أشكال ىندسية ونباتية طبيعية ومجردة باإلضافة إلى كتابات زخرفية ، كما حدث في ىذا العصر 

، كما ينسب البعض اختراع البريق المعدني في الخزف إلى خزافي 3االىتداء إلى تقنية البريق المعدني والذي ينسب إلى خزافي العراق 
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 مجلة العمارة والفنون                                                                                                      العدد الثالث 
 

4 
 

مصر ، ومنيا انتشرت تمك التقنية إلى جميع أرجاء العالم العربي واإلسالمي والعالم كمو ، وقد كثر إنتاج ىذا النوع في العصر الفاطمي 
 4. ، وكان يتسم برقة الجدر لؤلواني وبالزخارف المزدوجة التي تشمل صور مجردة بشكل ما لشخوص وحيوانات وطيور وزىور

ويقصد بيذا االسم عبدة الشمس ، حيث رأى مطمقو " الجبري"     وفي إيران تميز الخزافون في ابتكار التقنيات ومنيا تقنية الخزف 
االسم أن من رسم تمك الزخارف الحية عمى الخزف ال يمكن أن يكون مسممًا ، وىذا النوع من الخزف تظير فيو الزخارف البارزة 

والمغطاة بالطالء الزجاجى  بمساحات محفورة حفرًا عميقًا في الطينة الحمراء المصنوع منيا اإلناء ، حيث تنتزع طبقة الطالء المحيطة 
بالرسم فيبدو الجزء المنزوع طالؤه بمون قاتم أو أحمر ، بينما تظير الوحدة المرسومة بارزة مغطاة بالطالء الزجاجى الشفاف ، ويمكن 
تمييز نوعين فرعيين من ىذا النوع ، األول يتميز بالمون الواحد والحفر غير العميق ، والثاني بألوان متعددة زاىية باألصفر واألخضر 

 5.مع بقع خضراء ، وتتعدد فيو العناصر الحية كالحيوانات والطيور الخرافية وأحيانًا الشخوص اآلدمية

     وقد ازدىرت صناعة الخزف في إقميم مثل نيسابور وسمرقند والتي صارت منذ القرن التاسع الميالدي مركزًا ميمًا لصناعة الخزف 
، وقد زخرفت أواني نيسابور باألشكال النباتية والطيور والحيوانات والوحدات اآلدمية باإلضافة إلى األشرطة الكتابية بالخط الكوفي التي 
نفذت بمون واحد أو بعدة ألوان ، وقد أولى الخزافون في خراسان وسمرقند أىمية خاصة لمزخارف الكتابية ، فاستخدموىا لتنفيذ زخارفيم 

عمى األواني سواء بكممة واحدة في قمب اإلناء أو بعدة كممات حول حافتو ، وقد تظير مع الكتابة مراوح نخيمية أو طيور كما قد تضاف 
بعض الخطوط القصيرة فوق الكتابات السوداء بمون أحمر ال يرى في الخزف اإليراني ، أو قد ترسم الحروف كميا بالمون البني الغامق 

 6. ثم تحدد باألسود

: الخط العربي فى الفن اإلسالمى: أواًل 

     كانت الفمسفة التي تعامل من خالليا الفنان المسمم مع الخط العربي ىي البحث في معنى الحرف وروحو الكامنة داخل شكل 
نما أن تتذوقيا األعين  الحرف نفسو ، وكان اليدف خمف ىذه الفمسفة أال يقتصر تذوق الزخارف الكتابية عمى من يعرف القراءة فقط ، وا 

 7. ، ومن ىنا انطمق الفنان المسمم لتحويل السطور إلى تكوينات ورسوم ، كما ذىب البعض إلى التشكيل بالحرف نفسو" كل األعين " 

وقد شحذ الفنانون والخطاطون أذىانيم وممكاتيم من اجل اإلبداع في الخط العربي وتطويره وتحسينو فتفرد فى الحركة واالنسيابية  
والجمال وتميز فى التعبير ، وقد استطاع فنانو الخط العربى أن يزاوجوا بين المعنى والشكل فى براعة نادرة ، حتى أصبحت الجممة 

فاألىم بالنسبة لفنان الخط العربي ليس إتقان الكتابة بالخط في حد , 8المكتوبة آية يمتزج فييا الجمال الحى النابض باالبتكار واإلبداع 
نما تطوير قدرة العين عمى حساب الفراغات في األسطح المراد الكتابة عمييا  9. ذاتو ، وا 

: الزخارف بخطي الكوفي والنسخ 

     عرفت الزخارف الكتابية في العديد من فنون الحضارات السابقة عمى اإلسالم ، إال أن معجزة اإلسالم الكبرى ىي القرآن الكريم ، 
فحمت اآليات القرآنية في المساجد محل الصور والرسوم في الكنائس ، وأصبحت مينة الخطاط في ذلك العصر أشرف المين وأعالىا ؛ 
                                                           

4
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لذا مثمت الكتابات العربية أىم عناصر التشكيل في الفن اإلسالمي عمى اختالف مجاالتو ، لما أتاحتو لمفنان من قدرة كاممة عمى 
التعبير عن الحركة والكتمة ، وقد نقشت الكتابات العربية عمى كثير من المنتجات الفنية اإلسالمية ومنيا المنتجات الخزفية  بخطي 

" الحيري "  ، وقد ميز العرب في الجاىمية بين أربعة أنواع من الخطوط ، وىي 10الكوفي والنسخ لغرضين أساسيين ىما التأريخ والتنميق
 11.نسبة إلى المدينة" المدني"نسبة إلى مكة ، و" المكي"نسبة إلى األنبار ، و" األنباري"نسبة إلى الحيرة ، و

 

  الخط الكوفي: 

      الخط الكوفي ىو خط ىندسي يرسم باستخدام األدوات اليندسية ويعطي إحساسًا باالستقرار والثبات، ويتسم بالجفاف والجمود 
لزواياه القائمة ، ثم أضيفت إليو الزىور ليسمى الكوفي المزىر ، وقد انحصرت وظيفتو في تحديد المساحات المكونة لمحشوات الزخرفية 

 .12 

      والخط الكوفي ىو أصل الخطوط العربية وأقدميا ، اشتق من الخط البنطي وسمي بالحيري أو األنباري ، وبمغ أعمى منازلو في 
 ( م 849 – 767)" اسحق بن النديم"ألول مرة عمى يد " الكوفي"العصر العباسي في القرنين الثاني والثالث اليجريين ، واستخدم لفظ 

فيي نسبة إلى مدينة الكوفة " الكوفي" ، أما تسمية 13لمداللة عمى الخط الحجازي الحيري وىو من أقدم أنواع الخطوط " الفيرس"مؤلف 
 والخط الكوفي لو 14,التي رحل إلييا من بقي من أىل الحيرة واألنبار بعد حموليا محل مدينتيم ، فانتشر الخط في أىميا وبرعوا فيو

... واليندسي  (المعقود المترابط)والمضفر  (المزىر)أنواع عديدة ، فمن حيث الشكل ىناك الكوفي البسيط والمورق والمخمل والمزخرف 
 15.وغيرىا حيث يصل إلى سبعين نوعًا ، ومن حيث العيد التاريخي فيناك مثاًل الكوفي الفاطمي والممموكي واألندلسي والسمجوقي

  خط النسخ :

خط النسخيو خط كثير االنحناءات واالستدارات ، وقد استعمل في البداية إلى جوار الكوفي في المخطوطات العادية ، وبدأ استخدامو 
منفردًا منذ القرن السادس اليجري الثاني عشر الميالدي عمى شواىد القبور والكتابات التاريخية ، ثم في أشرطة الكتابات عمى التحف 

والعمائر ، كما ابتكر الخطاطون إلى جانبو كتابة بعض العبارات بالخط الكوفي المربع والكوفي المتداخل ، وقد منح ىذا الخط لؤلعمال 
، وينسب أول نص قرآني 16الفنية درجة عالية من الحرية واالنطالق ؛ وذلك لممرونة التي يتم بيا مزجو مع عناصر الزخرفة األخرى 

ياقوت "، وىو أشير خطاطي ذلك العصر ، بينما ينسب إلى " بن مقمة"تمميذ " ابن البواب"مكتوب بخط النسخ إلى الخطاط 
في القرن الثالث عشر تحسينو ليصبح مثااًل يحتذى لخطاطي فارس والدولة العثمانية ، وقد انتشر في إيران خط " المستعصمي

والذي يتميز " الشيكيست"حيث استخدم لكتابة النصوص بالمغة الفارسية ، كما طور النستميق في القرن السابع عشر إلى خط " النستميق"
 م قدم 1500بانقباضاتو وانحناءاتو الزائدة والتي تجعل من الصعب قراءتو إال عمى القارئ المدرب ، وفي الدولة العثمانية و حوالي عام 

" حافظ عثمان"، ثم بعدىا بمائتي سنة حسَّن " ياقوت المستعصمي"جيوده لتقميل الغموض في خط النسخ الذي صاغو " حمد اهلل"الشيخ 

                                                           
10

 .30 ، ص 2007الفنون العربية االسالمية في مصر ، مكتبة مدبولي بمصر ، : عاصم محمد رزق . د
11

  .13 م ، ص 2010جماليات في الخط الكوفي ، الهيئة العامة لدار الكتب المصرية ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، : أحمد عبد الباسط 
12

 .41، 34مرجع سبق ذكره ،  ص : عاصم محمد رزق . د
13

  .9، ص " محمد رطيل" مرجع سبق ذكره ، مقدمة : أحمد عبد الباسط 
14

  .41 م ، ص 2007، جامعة الملك سعود ، عمادة شئون المكتبات ،  (مداخلها وتاريخها وفلسفتها )التربية الفنية : محمد عبد الجليل فضل . د
15

  .9، ص " محمد رطيل"  م ، مقدمة 2010جماليات في الخط الكوفي ، الهيئة العامة لدار الكتب المصرية ، دار الفضيلة للنشر والتوزيع ، : أحمد عبد الباسط 
16

 .34مرجع سبق ذكره ، ص : عاصم محمد رزق . د
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تمك التبسيطات ليصل إلى شكل الخط الذي عميو الخطاطون في تركيا اآلن ، كذلك قدم العثمانيون تنوعات جديدة في الخط الديواني 
ليستخدم في الوثائق الرسمية ، وعمى الرغم من أن الخط العثماني تصعب قراءتو مثل الشيكيست إال أنو يعطي الوثائق الرسمية شكميا 

 17. المميز ، وفي مقدمة الوثيقة يكتب اسم السمطان بخط الطغراء أحد إسيامات العثمانيين في ىذا المجال 

: طرق تنفيذ الزخارف والكتابات الخزفيةفي التجربة 

تأتي مرحمة تنفيذ الزخارف اإلسالمية عمى الخزف عند إجراء البطانات عمى األجسام الخزفية البيضاء أو المطمية ببطانات بيضاء ، 
ولمزخرفة طرق متعددة تختمف من نوع آلخر كالبريق المعدني ، والزخارف فوق الطالء الزجاجي ، والزخارف تحت الطالء الزجاجي ، 

طرق التشكيل الخزفية المستخدمة فى البحث والخزف ذو الزخارف البارزة ، والخزف ذو الزخارف المحزوزة أو المكشوطة أو الغائرة ، و
: هي 

:  وتتم بطريقتين :طريقة الحروف البارزة .1
  سم توضع عمييا تصميمات الكتابة ، ثم يقوم الطالب بقصيا ثم تثبيتيا عمى 1فرد شرائح من الطين فى إطار سمكو 

 . سم بواسطة الطينة السائمة بعد تيشيرىا 2المجسم أو البالطة وسمكيا 
  الحفر فى أرضية الشكل دون الحروف فتصبح الحروف بارزة. 

: وتتم بطريقتين  : طريقة الحروف الغائرة .2
  سم تقريبًا 2/1عن طريق حفر الحروف والكممات بعمق . 
  ، توضع الكممات المصنوعة من الفمين والمكتوبة بطريقة عكسية فى قوالب الجبس ،ويتم كبس شرائح الطين في القالب

 .وبعد إخراج المجسم يزال الفمين تظير الكتابة غائرة 
 :طريقة الرسم بالفرشة  .3

. تتم بالرسم بالبطانات الممونة عمى الجسم الطينى ، أو بالبطانات المزججة أو الطالء الزجاجي عمى الجسم الخزفى المحروق 
 

  :18طريقة الفسيفساء .4
تتم بعمل مجموعة من البالطات بمقاسات صغيرة وتجميعيا في تكوينات ، والفسيفساء ىو فن وحرفة صناعة المكعبات الصغيرة  
الخزفية واستعماليا في زخرفة وتزيين الفراغات األرضية والجداريات ، عن طريق تثبيتيا بالمالط فوق األسطح الناعمة وتشكيل 
 19.التصميمات المتنوعة ذات األلوان المختمفة ، ويمكن استخدام مواد متنوعة مثل الحجارة والمعادن والزجاج واألصداف وغيرىا 

 
 
 

                                                           
17

Islam : Art & Culture , Op.cit, p. 576. 
هي كلمة رومانية من أصل إغريقي ، حيث نشأ فن الفسيفساء عند السومريين ومنهم إلى الرومان بتجميع قطع من " الفسيفساء"18

الخزف الملون لتشكيل صور لإلنسان والحيوان والنباتات ومناظر الصيد والرقص واالجتماعات الدينية والمعارك الحربية باإلضافة 
18إلى الزخارف الهندسية ، ثم اقتبسها العرب وجملوا بها المساجد والقصور دون اللجوء للصور الطبيعية

 
19

http://ar.wikipedia.org 
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مجموعة 
صور لمفسيفاء 
الخزفية فى 
العصر 
 20اإلسالمى  

 

 

 

   
   
 

 
 

 
   

                                                           
20

www.arch.humaities.com 

 
 

  

http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDig62jq8gCFYQIGgod4DsALw&url=http://amwaj.org.il/art/islam/abasid.html&bvm=bv.104317490,d.d2s&psig=AFQjCNEMed1Han5Jxd2LMvHRqC0BjXJAPA&ust=1444132478833275
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.shatelarab.com/thread271011.html&bvm=bv.104317490,d.d2s&psig=AFQjCNEMed1Han5Jxd2LMvHRqC0BjXJAPA&ust=1444132478833275
http://archaeology.sa/wp-content/uploads/2013/07/22.jpg
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 21مجموعة نماذج من كتابات بالخط العربى لمخزف اإلسالمي وتظير الكتابات بخطوط وطرق مختمفة

التجربة العممية  

(: 1)التجربة رقم 

محاكاة لمقمر واألىمةَّ مكتوب عمييا آيات توصيف  العمل 
: قرآنية  وىى 

والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون "
يسألونك عن األىمة قل ىى مواقيت " ," القديم
" والقمر إذا تالىا"، "لمناس

 

 

طريق التشكيل لمشكل 
الخزفى  

 سم  أنتجت 2بكبس شرائح من الطينة سمكيا 
بالكبس فى درافيل عمى قوالب من الفوم حسب 

الشكل المطموب  ثم تزال قوالب الفوم  عند 
التجفيف  

 
بعد إنزال التصميم لمخط العربى عمى المجسم طريقة تشكيل الخطوط 

تم حفر الخطوط  مع ترك األرضية كما ىى ، 
وبعمق تقريبًا نصف سنتيمتر 

 
 
 
 
 
 
 

تم التجفيف لمدة أسبوع التجفيف  
 

                                                           
21www.arch.humaities.com&www.islamicarchitectural.blogspot.com.eg&www.ward2u.com&www.sar.wikipedia.orgwiki&www.startimes.com&ww
w.al-vefagh.comNews&www.parchaeology.sap&www.ahram.org.eg&www.shateiarab.com&www.zamanalwsl.netnews 

 

http://www.arch.humaities.com/
http://www.islamicarchitectural.blogspot.com.eg/
http://www.ward2u.com/
http://www.sar.wikipedia.orgwiki/
http://www.startimes.com/
http://www.al-vefagh.comnews/
http://www.al-vefagh.comnews/
http://www.al-vefagh.comnews/
http://www.parchaeology.sap&/
http://www.parchaeology.sap&/
http://www.shateiarab.com/
http://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJu20pGdq8gCFQoDGgodtWML6g&url=http://www.al-vefagh.com/News/86648.html&psig=AFQjCNHRFgpQkcuibx5ZN583fpkbyt32Tg&ust=1444130873551265
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ساعة / ْ م 25تم حريق البسكويت بمعدل الحريق األول  
ساعة  / ْ  م 100ْ  م ئم 500ْحتى درجة 

ْ  م 950حتى الوصول إلى درجة  
 

 

بعد طالء األعمال بطالء زجاجى مستورد  حريق الطالء الزجاجى  
وتم التطبيق بطريقة الفرشاة ثم يحرق عند 

ساعة / ْ  م 100ْ  م بمعدل 1080
 

األثر الجمالى الناشيء 
عن استخدام الخط 
العربي في التشكيل 

وظفت كممات اآلية الكريمة لتأكيد المعنى المرتبط بالشكل اليندسي لميالل والدائرة والمذان 
يرمزان لمقمر بمراحمو الزمنية خالل الشير العربي ، وتمكن الطالب من تحقيق مممسًا خزفياًّ 
عن طريق حفر الكتابات حفرًا غائرًا في الشكل ليحقق نوعًا من التضاد بين الكتابات الغائرة 
والخمفية الممساء ، باإلضافة إلى التأثيرات الجمالية الناتجة عن سقوط الضوء عميو ، كما 

. استخدمت درجات األزرق داللة عمى الميل الذي يشتمل عمى القمر 
(: 2)التجربة رقم 

بسم اهلل الرحمن الرحيم ، اهلل نور " محاكاة لآلية الكريمة توصيف  العمل 
السموات واالرض ، مثل نوره كمشكاة فييا مصباح ، المصباح 

.. فى زجاجة 

 

 سم  أنتجت بالكبس فى 2بكبس شرائح من الطينة سمكيا طريق التشكيل لمشكل الخزفى  
درافيل عمى قوالب من الفوم حسب الشكل المطموب  ثم تزال 

قوالب الفوم  عند التجفيف 
 طريقة تشكيل الخطوط 

تم التجفيف لمدة أسبوع التجفيف  
 

ْ  م 500ْساعة حتى درجة / ْ م 25تم حريق البسكويت بمعدل الحريق األول  
ْ  م 950ساعة  حتى الوصول إلى درجة  / ْ  م 100ئم 

بعد طالء األعمال بطالء زجاجى مستورد  وتم التطبيق بطريقة حريق الطالء الزجاجى  
ساعة / ْ  م 100ْ  م بمعدل 1080الفرشاة ثم يحرق عند 

 
األثر الجمالى الناشيء عن استخدام 

الخط العربي في التشكيل 

وظفت اآلية الكريمة لتحمل المعنى الذي يؤكده الشكل باستخدام عناصر زخرفية ىي المشكاة 
وبحجم أكبر من باقي الكتابات في التصميم " اهلل"والمصباح ، وفي أعمى اليمين لفظ الجاللة 

داخل ورقة نباتية عمى أعمى اليسار ، وجاء حرف " بسم اهلل الرحمن الرحيم"، بينما كتبت 
في منتصف التكوين لتتحمق حولو باقي كتابات اآلية الكريمة ، وتنوعت الخطوط " في"

 .بأشكاليا وأحجاميا لتحقيق درجة من التنوع في التصميم تضيف عميو قيمة جمالية أخرى 
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(: 3)التجربة رقم 

صمى اهلل "بالطة خزفية مكتوب عمييا عبارة توصيف  العمل 
" عميو وسمم

 

 

طريق التشكيل لمشكل 
الخزفى  

 سم 2×40 ×30بالطة مقاس 

بعد إنزال التصميم عمى البالطة تم حفر طريقة تشكيل الخطوط 
األرضية دون الخطوط بسمك نصف 

 .سنتيمتر تقريباً 
لمدة أسبوع التجفيف  

ساعة / ْ م 25تم حريق البسكويت بمعدل الحريق االول  
ساعة  / ْ  م 100ْ  م ئم 500ْحتى درجة 

ْ  م 950حتى الوصول إلى درجة  
بعد طالء األعمال بطالء زجاجى مستورد حريق الطالء الزجاجى  

وتم التطبيق   (طالء البريق المعدنى )
ْ  م 1080بطريقة الفرشاة ثم يحرق عند 

ساعة / ْ  م 100بمعدل 
 

األثر الجمالى الناشيء 
عن استخدام الخط 
العربي في التشكيل 

في مستطيل ىندسي ، وتم تنفيذ التصميم " صمى اهلل عميو وسمم"تصدر  التصميم جممة 
بالبريق المعدني أكثر تثنيات الطالءات الخزفية رقيًا وفخامة ، وتتحقق القيمة الجمالية 

 .لمتضاد ، من خالل تضاد الخمفية المممسية والكتابة البارزة الممساء 
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(: 4)التجربة رقم 

بالطة خزفية مكتوب عمييا عبارة توصيف  العمل 
" الجنة تحت أقدام األميات"

 

طريق التشكيل لمشكل 
الخزفى  

,  سم 2×30 ×40بالطة مقاس 
انتجت بالكبس فى درافيل 

 
بعد إنزال التصميم عمى البالطة طريقة تشكيل الخطوط 

تم حفر الخطوط بسمك نصف 
سنتيمتر تقريبًا 

 
لمدة أسبوع التجفيف  

 
 

ْ م 25تم حريق البسكويت بمعدل الحريق األول  
ْ  م ئم 500ْساعة حتى درجة / 

ساعة  حتى الوصول / ْ  م 100
ْ  م 950الى درجة  

 
بعد طالء األعمال بطالء حريق الطالء الزجاجى  

زجاجى مستورد ، وتم التطبيق  
بطريقة الفرشاة ، ثم يحرق عند 

/ ْ  م 100ْ  م بمعدل 1080
ساعة 

 
 

األثر الجمالى الناشيء 
عن استخدام الخط 
العربي في التشكيل 

 
في أعمى " األميات"تم حفر الجممة بترتيب الكممات من أسفل إلى أعمى لتصبح كممة 

، وتتحقق قيمة التضاد في التصميم عن " تحت أقدام"التصميم مؤكدة عمى  المعنى لكممتي 
. طريق الحفر الغائر لمكتابات عمى خمفية مممسية ذات لونين 
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(: 5)التجربة رقم 

 

بالطة خزفية مكتوب عمييا عبارة توصيف  العمل 
" إنو لرسول كريم"

 

طريق التشكيل لمشكل 
الخزفى  

,  سم2×40 ×30بالطة مقاس 
انتجت بالكبس فى درافيل 

بعد إنزال التصميم عمى البالطة طريقة تشكيل الخطوط 
تم حفر الخطوط بسمك نصف 

سنتيمتر تقريبًا 

 

لمدة أسبوع التجفيف  
ْ م 25تم حريق البسكويت بمعدل الحريق االول  

ْ  م ئم 500ْساعة حتى درجة / 
ساعة  حتى الوصول / ْ  م 100

ْ  م 950إلى درجة  
بعد طالء األعمال بطالء حريق الطالء الزجاجى  

زجاجى مستورد وتم التطبيق  
بطريقة الفرشاة ثم يحرق عند 

/ ْ  م 100ْ  م بمعدل 1080
ساعة 

 
األثر الجمالى الناشيء 

عن استخدام الخط 
العربي في التشكيل 

 
تتحقق القيمة الجمالية في الشكل من خالل تضاد المممس والمون بين الكتابة والخمفية ، 

. حيث جاءت الكتابات غائرة بالمون األصفر عمى الخمفية المممسية بالمون البني 
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(: 6)التجربة رقم 

 

محمد "بالطة خزفية مكتوب عمييا عبارة توصيف  العمل 
" رسول اهلل 

 :

طريق التشكيل لمشكل 
الخزفى  

انتجت ,  سم2×30 ×30بالطة مقاس 
بالكبس فى درافيل 

بعد إنزال التصميم عمى البالطة تم طريقة تشكيل الخطوط 
حفراألرضية دون الخطوط بسمك نصف 

سنتيمتر تقريبًا 

 

لمدة أسبوع التجفيف  
ساعة / ْ م 25تم حريق البسكويت بمعدل الحريق االول  

ساعة  / ْ  م 100ْ  م ئم 500ْحتى درجة 
ْ  م 950حتى الوصول إلى درجة  

بعد طالء األعمال بطالء زجاجى مستورد حريق الطالء الزجاجى  
وتم التطبيق  بطريقة الفرشاة ثم يحرق عند 

ساعة / ْ  م 100ْ  م بمعدل 1080
 

األثر الجمالى الناشيء 
عن استخدام الخط 
العربي في التشكيل 

 
" محمد رسول اهلل " تتحقق القيمة الجمالية من خالل التضاد بين الكتابة البارزة لجممة 

والخمفية المممسية ، كما تتحقق من خالل كثرة االستدارات في التصميم عمى حين يتربع لفظ 
. الجاللة اهلل عمى قمة التكوين ، وتأتي الكتابات بدرجة أغمق من لون الخمفية 
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(: 7)التجربة رقم 

 

ألم يعمم "بالطة خزفية مكتوب عمييا عبارة توصيف  العمل 
األولى بالطريقة البارزة " بأن اهلل يرى  

والثانية بالطريقة الغائرة 

 

طريق التشكيل لمشكل 
الخزفى  

أنتجت ,  سم2×35 ×35بالطة مقاس 
بالكبس فى درافيل 

بعد إنزال التصميم عمى البالطة تم طريقة تشكيل الخطوط 
حفراألرضية دون الخطوط فى البالطة 

األولى وتم حفر الخطوط دون األرضية فى 
الثانية بسمك نصف سنتيمتر تقريبًا 

 

 

لمدة اسبوع التجفيف  
ساعة / ْ م 25تم حريق البسكويت بمعدل الحريق األول  

ساعة  / ْ  م 100ْ  م ئم 500ْحتى درجة 
ْ  م 950حتى الوصول إلى درجة  

بعد طالء األعمال بطالء زجاجى مستورد حريق الطالء الزجاجى  
وتم التطبيق  بطريقة الفرشاة ثم يحرق عند 

ساعة / ْ  م 100ْ  م بمعدل 1080
 

األثر الجمالى الناشيء 
عن استخدام الخط 
العربي في التشكيل 

 
يتحقق األثر الجمالي في التصميم من خالل توظيف الكتابات البارزة والغائرة، واختالف 

التأثير الناتج عند سقوط الضوء عمى كٍل منيما ، وفي الحالتين جاءت الخمفية مممسية فاتحة 
" . اهلل"والكتابات ممساء وبدرجة أغمق ، وفي أعمى التصميم يأتي لفظ الجاللة 
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(: 8)التجربة رقم 

 
 

توصيف  العمل 
 

سم والبالطات الخضراء 2×سم 2 بالطة صغيرة مقاس 1105لوحة فسيفساء مكونة من 
سم  والموحة لسورة اإلخالص  بالخط الكوفى 2سم والبالطات السوداء بسمك 1بسمك 

" قل ىو اهلل أحد اهلل الصمد لم يمد ولم يولد ولم يكن لو كفوا أحد"اليندسى  
 

طريق التشكيل 
لمبالطات الخزفية  

طارات بسمك 1بكبس الطينة في إطارات بسمك  سم ثم تقطيع البالطات بواسطة 2سم وا 
سم 2×2شبمونة معدنية مقاس 

بترتيب البالطات جنبا إلى جنب متراصة طريقة تشكيل الخطوط 
يتكون الخط اليندسى من خالل اختالف 

االلوان واالرتفاعات لمبالطات 
 

 

 

تجفف البالطات لمدة أسبوع ثم تتم عممية التجفيف  
الصنفرة لمتنعيم 

 
ْ م بمعدل 950يتم الحريق فى درجة حرارة الحريق األول  

ساعة /ْ م 100حريق 
 

بالتغطيس فى الطالء مع ترك الجزء السفمى حريق الطالء الزجاجى  
بدون طالء ، ثم يرص عمى أرفف ثم يحرق 

ْ م 100ْ م بمعدل حريق 1080فى درجة حرارة 
ساعة /

 
األثر الجمالى الناشيء 

 
تم توظيف تقنية الفسيفساء ، عن طريق التشكيل باستخدام مجموعة من البالطات بتدرجات 
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عن استخدام الخط 
العربي في التشكيل 

األخضر لمخمفية واألسود لمكتابة ، وكذلك االختالف فى مستوى البالطات يحقق التضاد بين 
وتحققت الجماليات من خالل توظيف جماليات الخط , المنخفض كأرضية والمرتفع لمكتابة 

الكوفي اليندسي البسيط في كتابة السورة القرآنية الكريمة بما يظير روعة التشكيل وجالل 
. المعنى

(: 9)التجربة رقم 

 

سم مكتوب عمى أحد جانبيو 55مجسم خزفي ارتفاعو توصيف  العمل 
سورة اإلخالص والجانب االخر سورة الفمق 

 

طريق التشكيل لمشكل 
الخزفى  

عن طريق الشرائح ويتم لصقيا بالطين السائل 

بالحفر الغائر وأحيانًا يتم الحفربسمك البالطة  طريقة تشكيل الخطوط 

   
سم مكتوب عميو سورة الكوثر 45مجسم خزفي ارتفاعو توصيف  العمل 

بسم اهلل الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فصمي "
" لربك وانحر ، إن شانئك ىو األبتر صدق اهلل العظيم

 

 

طريق التشكيل لمشكل 
الخزفى  

عن طريق كبس الشرائح الطينية فى قوالب ويتم 
لصقيا بالطين السائل واستكممت الفوىة عمى الدوالب 

بمصق الكتابات عمى المجسم بالطينة السائمة  طريقة تشكيل الخطوط 

 
األثر الجمالى الناشيء 

عن استخدام الخط 
العربي في التشكيل 

 
تحقق األثر الجمالي عن طريق المزاوجة بين جماليات الشكل الخزفي المجسم وجماليات 

الكتابات الغائرة أو البارزة عميو ، ويتغير األثر الناتج عن سقوط الضوء تبعًا لدرجة البروز 
. أو الحفر ليعطي ظالاًل ذات طبيعة جمالية مريحة لمعين 
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(: 10)التجربة رقم 

 

بالطتان  مكتوب عمى األولى سبحان اهلل توصيف  العمل 
وبحمده ، والثانية مكتوب عمييا سبحان اهلل 

العظيم بالخط الكوفى اليندسى  

 

طريقة التشكيل لمبالطة 
الخزفية   

 سم 3بالكبس فى إطار خشبى سمك 

 سم 2/1 بالحفرالغائر فى الطينة بعمق طريقة تشكيل الخطوط 
تقريبًا 

   

 

" وال غالب إال اهلل"بالطتان  مكتوب عمييما  توصيف  العمل 
طريقة التشكيل لمبالطة 

الخزفية   
 سم 3بالكبس فى إطار خشبى سمك 

 سم 2/1 بالحفر الغائر فى الطينة بعمق طريقة تشكيل الخطوط 
تقريبًا 

 
األثر الجمالى الناشيء 

عن استخدام الخط 
العربي في التشكيل 

 
تم توظيف الخط الكوفي بجمالياتو اليندسية في العممين من خالل الكتابات الغائرة ، ويظير 
في العمل تدرج الظالل الناشئة عن سقوط الضوء عمى البالطة ليحقق قيمة جمالية مضافة 

. لمشكل الكمي 
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مجموعة من أعمال الطالب نفذت عمى أجسام طينية أو محروقة حريق أول أو حريق الطالء الزجاجي ، وبيا 

 الكتابات البارزة والغائرة وبالرسم بالفرشة
: نتائج البحث 

: توصل الباحث من خالل التجربة العممية مع طمبة قسم التربية الفنية جامعة طيبة ، لما يمي 

  يمكن توظيف كتابات الخط العربي إلثراء األسطح الخزفية بقيم مممسية جديدة عن طريق التضاد بين مممس الكتابات
 .والخمفيات 

  لزيادة جماليات الشكل الخزفي وتحقيق ... يمكن توظيف جماليات الخط العربي بأنواعو المختمفة سواء كوفي أو نسخ أو حر
 . قيمة جمالية مضافة لو مستقاة من جماليات الخط نفسو 

  تضيف الكتابات العربية خاصًة تمك المقتبسة من القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف قيمًا معنوية وتعبيرية أعمى
 .لممنتجات الخزفية مستقاة من قيمة الكالم ذاتو 
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  تتنوع التأثيرات الناتجة عن توظيف كتابات الخط العربي بتنوع تقنيات تنفيذ تمك الكتابات عمى األسطح ، سواء بالبارز أو
الغائر لتحقيق تدرجات ظمية محببة مع سقوط الضوء عمييا، أو بالفسيفساء وما تقدمو من تدرجات لونية جمالية ، وكذلك تقنية 

 .البريق المعدني والتي تمنح المجسمات الخزفية رقيًّا وثراءًا أكثر من غيرىا من التقنيات 
  الخط الكوفي اليندسي ىو األكثر مناسبة لتقنية الفسيفساء لصعوبة التشكيل في تمك التقنية ، بينما يمكن استخدام خطوط أكثر

 .تعقيدًا في التقنيات األخرى كالبارز والغائر
  تقدم الكتابات الخطية بالخط العربي بأنواعو المختمفة حمواًل تصميمية جمالية لمخزاف الناشيء أو طالب الخزف ، لما لتمك

 .الكتابات من قيم جمالية وتعبيرية عالية فيمكن اعتبارىا مصدرًا ثريًا لمتصميمات عمى األسطح الخزفية 

: توصية البحث 
يوصي البحث بزيادة جرعة تصميم الكتابات في منيج قسم الخزف لطمبة البكالوريوس أسوة ببعض أقسام الكمية والتي تدرس الكتابات 

. بعد السنة اإلعدادية 
: مراجع البحث 
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